załącznik nr 1 do SWZ
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa/Firma................................................................................................................................
Adres/Siedziba.............................................................................................................................
Nr telefonu/faks/ ……………………………………………………………………………….
Adres poczty elektronicznej...........................................................................………………….
nr NIP...........................................................................................................................................
nr REGON...................................................................................................................................
Wykonawca jest przedsiębiorcą*
□ mikro
□ małym
*- zaznaczyć właściwe

□ średnim

Uwaga:
Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych
spełniał łącznie następujące warunki:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2/ osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający
równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;
Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający
równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.
Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający
równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.
USTAWA z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2021 poz. 162)

Osoba upoważniona do kontaktów: .......................................................................................
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (jeżeli dotyczy):
Nazwisko, imię ...................................................................................................
Telefon ...................................................... faks .................................................

O FE R TA
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na kompleksową dostawę
gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu
do jednostek Gminy Miasto Nowy Targ w okresie od 1 lipca 2022r. do 31 grudnia 2022r.
podejmuję się wykonania zamówienia w pełnym zakresie.
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1. Oferuję wykonanie dostawy będącej przedmiotem I części zamówienia – dostawy
objęte Ustawą o ochronie odbiorców paliw gazowych za cenę
w wysokości…………………………...............................................…...................zł brutto
(słownie brutto ……………………… ………………………………………………………
w tym obowiązujący podatek VAT.
Cena ta wynika z poniższego zestawienia:
Grupa
taryfow
a

Ilość
punktó
w
poboru

1

2

W-5.1

W-4

W-3.6

Opłaty

Ilość jednostek
w okresie 6
miesięcy

Cena
jednostkowa
netto
(PLN)

Wartość netto
(PLN)

Wartość
brutto (PLN)

3

4

5

6
(4x5)

7
(6 + VAT)

Opłata za paliwo
gazowe
[zł/kWh]

516 100 kWh

Opłata abonamentowa
[zł/m-c]

12

Opłata dystrybucyjna
stała [zł/(kWh/h)]

2 450 880 kWh/h

Opłata dystrybucyjna
zmienna [zł/kWh]

516 100 kWh

Opłata za paliwo
gazowe
[zł/kWh]

177 240 kWh

Opłata abonamentowa
[zł/m-c]

24

Opłata dystrybucyjna
stała
[zł/m-c]

24

Opłata dystrybucyjna
zmienna [zł/kWh]

177 240 kWh

Opłata za paliwo
gazowe [zł/kWh]

48 125 kWh

Opłata abonamentowa
[zł/m-c]

18

2

4

3

2

W-2.1

1

Opłata dystrybucyjna
stała [zł/m-c]

18

Opłata dystrybucyjna
zmienna [zł/kWh]

48 125 kWh

Opłata za paliwo
gazowe
[zł/kWh]

11 053 kWh

Opłata abonamentowa
[zł/m-c]

6

Opłata dystrybucyjna
stała
[zł/m-c]

6

Opłata dystrybucyjna
zmienna [zł/kWh]

11 053 kWh

Łącznie kwota
Uwaga:
- Ceny jednostkowe należy podać w formie cyfrowej z dokładnością do pięciu miejsc po
przecinku, pozostałe ceny – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
- Ilość jednostek w okresie 6 miesięcy opłaty dystrybucyjnej stałej dla taryfy W-5
wyliczono mnożąc moc zamówiona (555 kWh/h) razy ilość godzin (24 h) razy ilość dni
(184 dni).
- Cena jednostkowa paliwa gazowego oraz łączna wartość zamówienia nie zawiera
podatku akcyzowego.
- Przy przeliczeniu wartości zamówienia w formularzu ofertowym należy zastosować
stawkę 23% VAT.

2. Oferuję wykonanie dostawy będącej przedmiotem II części zamówienia – pozostałe
dostawy za cenę
w wysokości…………………………...............................................…...................zł brutto
(słownie brutto ……………………… ………………………………………………………
w tym obowiązujący podatek VAT.
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Cena ta wynika z poniższego zestawienia:
Grupa
taryfow
a

Ilość
punktó
w
poboru

1

2

W-5.1

W-4

W-3.6

Opłaty

Ilość jednostek
w okresie 6
miesięcy

Cena
jednostkowa
netto
(PLN)

Wartość netto
(PLN)

Wartość
brutto (PLN)

3

4

5

6
(4x5)

7
(6 + VAT)

Opłata za paliwo
gazowe
[zł/kWh]

153 368 kWh

Opłata abonamentowa
[zł/m-c]

60

Opłata dystrybucyjna
stała [zł/(kWh/h)]

1 576 512 kWh/h

Opłata dystrybucyjna
zmienna [zł/kWh]

153 368 kWh

Opłata za paliwo
gazowe
[zł/kWh]

83 386 kWh

Opłata abonamentowa
[zł/m-c]

6

Opłata dystrybucyjna
stała
[zł/m-c]

6

Opłata dystrybucyjna
zmienna [zł/kWh]

83 386 kWh

Opłata za paliwo
gazowe [zł/kWh]

12 537 kWh

Opłata abonamentowa
[zł/m-c]

6

Opłata dystrybucyjna
stała [zł/m-c]

6

Opłata dystrybucyjna
zmienna [zł/kWh]

12 537 kWh

2

1

1

Łącznie kwota
Uwaga:
- Ceny jednostkowe należy podać w formie cyfrowej z dokładnością do pięciu miejsc po
przecinku, pozostałe ceny – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
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- Ilość jednostek w okresie 6 miesięcy opłaty dystrybucyjnej stałej dla taryfy W-5
wyliczono mnożąc moc zamówiona (357 kWh/h) razy ilość godzin (24 h) razy ilość dni
(184 dni).
- Cena jednostkowa paliwa gazowego oraz łączna wartość zamówienia nie zawiera
podatku akcyzowego.
- Przy przeliczeniu wartości zamówienia w formularzu ofertowym należy zastosować
stawkę 23% VAT.
3. Wszystkie kluczowe dostawy objęte zamówieniem zamierzam wykonać sam.
4. Dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia będę wykonywać w terminie:
1/ rozpoczęcie – 1 lipca 2022r.
2/ zakończenie – 31 grudnia 2022 r.
5. Oświadczam, że posiadam podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na
świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania
gazu ziemnego.
6. Przyjmuję zapisy specyfikacji warunków zamówienia bez zastrzeżeń.
7. W przypadku przyznania zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez zamawiającego.
8. Wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, których mowa w rozdziale SWZ
będę /nie będę/ polegał na zasobach innych podmiotów (Niepotrzebne skreślić.) w zakresie
zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
9. Oświadczam, iż niezwłocznie potwierdzę fakt otrzymania drogą elektroniczną, wszelkich
oświadczeń, zawiadomień oraz informacji otrzymanych od zamawiającego, jeżeli
zamawiający zażąda w przesłanym dokumencie takiego potwierdzenia.
10. Informujemy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. z 2022, poz. 931).
Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadzić na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022, poz. 931) do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego należy przedłożyć wykaz zawierający nazwę (rodzaj) towaru,
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich
wartość bez kwoty podatku.
11. Oferta zawiera informacje dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa, które zostały
odpowiednio zabezpieczone zgodnie z zapisem Rozdziału XIX ust. 6 SWZ
□ tak
□ nie
*-odpowiednie zaznaczyć
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12. Integralną częścią oferty stanowią następujące dokumenty:
1/ ..........................................................
2/ ..........................................................
3/ .......................................................…
podpis elektroniczny kwalifikowany
lub podpis zaufany lub podpis osobisty
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